
تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز در عملکرد محیطی
 با میانجیگری عوامل توانمندساز فرهنگ سازمانی سبز، تعهد سازمانی و رفتار زیست  محیطی 

مورد مطالعه: هتل های شهر یزد

249سبک رو  و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
ن 

ستا
 زم

م ،
هار

  چ
اره

شم
م ، 

ده
ل 

سا

طراحیالگویارزیابیتوانمندیفّناورانهدرصنعتهتلداری
مطالعةموردیهتلهایزنجیرهایپارسیانتهران

شمس السادات زاهدی1، محمدمسعود مجیدی فر2، عزیزاله جعفری3، سیدسعید هاشمی4

1. استاد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی
 m.majidifar@usc.ac.ir 2. مربی دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ )نویسنده مسئول(؛

3. دانشیار دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ
4. دانشیار دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

..............................................................................................................................

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

تاریخدریافت:1399/02/16 
تاریخپذیرش: 1399/07/10

واژههایکلیدی:
فّنــاوری، توانمنــدی فّناورانــه، ارزیابی 

هتــل داری،  صنعــت  فّنــاوری، 

پارســیان زنجیــره ای  هتل هــای 

توانمندساز فرهنگ سازمانی سبز

DOI:10.22034/jtd.2020.230022.2029

چکيده
ــادی، در  ــد اقتص ــز رش ــت و نی ــعه رقاب ــاوری در توس ــزون فّن ــش روزاف ــه نق ــه ب ــا توج ب

ســال های اخیــر بــه ارزیابــی توانمنــدی فّناورانــه در کشــورهای پیشــرفته توجــه بســیاری شــده 

ــت  ــب مزی ــور کس ــاوری به منظ ــری فّن ــت به کارگی ــی موفقی ــل اصل ــن عوام ــت. از مهم تری اس

گاهــی و شــناخت ســطح قابلیــت فّناورانــه بنــگاه و اســتفاده مناســب از آن هاســت.  رقابتــی، آ

ــردی  ــم و راهب ــع مه ــی از صنای ــور، یک ــت فّناوری مح ــه صنع ــز به منزل ــل داری نی ــت هت صنع

ــدی شــاخص های  ــای امــروز به شــمار مــی رود. هــدف از پژوهــش حاضــر، اولویت بن در دنی

ــرد در  ــن راهب ــه و تدوی ــدی فّناوران ــی توانمن ــدف ارزیاب ــا ه ــه ب ــدی فّناوران ــی توانمن ارزیاب

هتل هــای زنجیــره ای پارســیان تهــران اســت. نتایــج حاصــل از ایــن اولویت بنــدی، بــه تدویــن 

ــرور  ــس از م ــش، پ ــن پژوه ــد. در ای ــایانی می کن ــک ش ــل کم ــن هت ــده ای ــت های آین سیاس

ــتند،  ــرد را داش ــاخص های عملک ــق ش ــای دقی ــه ویژگی ه ــاخص، ک ــوع، 32 ش ــات موض ادبی

شناســایی شــدند. پــس از طراحــی پرســش نامه براســاس 32 شــاخص یادشــده و تأییــد روایــِی 

ــش نامه،  ــی پرس ــان از پایای ــس از اطمین ــد. پ ــع آوری ش ــش نامه جم ــداد 80 پرس ــرگان، تع خب

ــرای  ــا ب ــب بودن داده ه ــان از مناس ــن اطمین ــاخ و همچنی ــای کرونب ــون آلف ــتفاده از آزم ــا اس ب

ــِی  ــل عامل ــه تحلی ــت، ب ــون بارتل ــی ام او و آزم ــاخص ک ــق ش ــی از طری ــل عامل ــام تحلی انج

اکتشــافی داده هــای به دســت آمده پرداختــه شــد و 31 شــاخص مطالعه شــده در قالــب 8 

ــا توجــه  ــار عاملی شــان اولویت بنــدی شــدند. ایــن ارزیابــی ب عامــل دســته بندی و براســاس ب

بــه شــرایط حــال حاضــر هتــل مدنظــر و به منظــور گــردآوری داده هــای واقعــی انجــام شــد و 

پــس از بررســی تطبیقــی شــاخص ها و همچنیــن بیــان معیارهــای ارزیابــی ایــن شــاخص ها، 

الگــوی ارزیابــی توانمنــدی فّناورانــه هتــل، طراحــی شــد. براســاس نتایــج پژوهــش، عامــل اول 

کــه توانمنــدی نگــه داری و حمایتــی اســت، باالتریــن اولویــت را کســب کــرده اســت و از میــان 

شــاخص های ایــن عامــل، اعــالم قیمــت یــا مزایــده و مذاکــره دربــاره شــرایط فــروش کاال یــا 

ــی و  ــای بازاریاب ــی فعالیت ه ــارت و هماهنگ ــزی، نظ ــدی طرح ری ــن توانمن ــت و همچنی خدم

فــروش، باالتریــن بــار عاملــی را دارنــد.

مقدمه
ــادی  ــعه اقتص ــا توس ــاوری ب ــعه فّن ــرفت و توس ــه پیش ازآنجاک

در یــک ســازمان ارتبــاط مســتقیمی دارد، می تــوان ســطح و میــزان 

ــازمان  ــدار آن س ــانه ای از اقت ــازمان را نش ــر س ــاوری ه ــعٔه فّن توس

ــه  ــاوری مربوط ــه فّن ــد ب ــدا بای ــاوری ابت ــعه فّن ــرای توس ــت. ب دانس

دســت یافــت، ســپس درصــدد ارتقــای آن برآمــد. به همین منظــور، 

ــد  ــران ارش ــاوری، مدی ــعه فّن ــاالی توس ــت ب ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

ــه  ــدی فّناوران ــح از توانمن ــا درک صحی ــد ب ــادی بای ــای اقتص بنگاه ه

نیــز  فّناورانــه در دنیــا و  ســازمان خــود، شناســایی تحــوالت 

زیرنظرگرفتــن تــالش رقبــا بــرای دســتیابی بــه فّناوری هــای جدیــد، 

پیوســته بــرای ارتقــای توانمنــدی فّنــاوری ســازمان خــود گام 

ــدن  ــی موفق نش ــل اساس ــی از عوام ــفقت، 1394(. یک ــد )ش بردارن

در به کارگیــری فّنــاوری بــا هــدف کســب مزیــت رقابتــی در 

گاهــی و شــناخت  بنگاه هــای کشــورهای درحــال توســعه، فقــدان آ

ســطح قابلیت هــای فّناورانــه بنــگاه و اســتفاده از آن هــا بــرای 

مزیت هــای نســبی اســت )رســتمی، 1390(.
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در ایــران بــه موضــوع ارزیابــی توانمنــدی فّنــاوری در ســطح 

فرهنگ ســازی  زمینــه  ایــن  در  و  شــده  کم توجهــی  بنگاه هــا 

ــل  ــازمان هایی مای ــر س ــی اگ ــت. حت ــده اس ــام ش ــدودی انج مح

باشــند در ایــن جهــت حرکــت کننــد، مراجــع و منابــع بســیار کمــی 

قابلیت هــای  ارزیابــی  براین اســاس،  آن هاســت.  دســترس  در 

فّناورانــه  بــا نام هــای ارزیابــی توانمندی هــای  فّناورانــه ـ کــه 

ــی از  ــش مهم ــود ـ بخ ــناخته می ش ــز ش ــاوری نی ــزی فّن ــا ممی ی

مدیریــت فّنــاوری بــوده و بــرای ســوددهی و رشــد بنــگاه در دنیــای 

.)Hobday, 2012( ــت ــی اس ــری حیات ــی ام ــی رقابت کنون

و  مهم تریــن  از  یکــی  گردشــگری  صنعــت  حاضــر  درحــال 

درآمدزاتریــن صنایــع در ســطح جهــان به شــمار مــی رود و جایــگاه 

ــر  ــون ب ــل گوناگ ــادی مل ــعه اقتص ــد و توس ــت در رش ــن صنع ای

کســی پوشــیده نیســت. دراین میــان، صنعــت هتــل داری به منظــور 

اقامــت رضایت بخــش گردشــگران و نقــش آن در تأمیــن انتظــارات 

ــن  ــی ای ــی از ارکان اصل ــوب، یک ــه مطل ــق تجرب ــگران و خل گردش

ــگاه  ــن اســت کــه از ن صنعــت اســت. هــدف پژوهــش حاضــر ای

ــه آن  ــای فّناوران ــته و توانمندی ه ــت نگریس ــن صنع ــه ای ــه ب فّناوران

شناســایی شــوند؛ به گونــه ای کــه پتانســیل های ایــن صنعــت، 

ــخیص  ــن تش ــا ضم ــوند ت ــن ش ــه تبیی ــر فّناوران ــایی و از نظ شناس

ــع  ــرای رف ــد ب ــئوالن بتوانن ــات و مس ــف، مقام ــوت و ضع ــاط ق نق

نقــاط ضعــف و تقویــت نقــاط قــوت اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.

به کارگیــری  موفقیــت  در  اصلــی  عوامــل  مهم تریــن  از 

گاهــی و شــناخت ســطح  ــاوری بــرای کســب مزیــت رقابتــی، آ فّن

قابلیت هــای فّناورانــه بنــگاه و اســتفاده مناســب از آن هاســت. 

و  ضعیــف  حوزه هــای  نه فقــط  فّناورانــه  نیازهــای  ارزیابــی 

مزیت هــای  بلکــه  می کنــد،  شناســایی  را  بنــگاه  مشکل ســاز 

نســبی بنــگاه را نیــز مشــخص می کنــد. 

ابتــدا  کــه  اســت  آن  بــر  ســعی  حاضــر  پژوهــش  در 

شــاخص های ارزیابــی قابلیت هــای فّناورانــه تعییــن و ســپس 

ــود در  ــت موج ــود وضعی ــت بهب ــه در جه ــوند ک ــدی ش اولویت بن

هتل هــای زنجیــره ای پارســیان تهــران اســتفاده شــوند. 

ــا دارد.  ــده بنگاه ه ــژه در آین ــی وی ــاوری جایگاه ــروزه فّن ام

نیازمنــد  فّناورانــه  فعالیت هــای  هدایــت  و  فّنــاوری  مدیریــت 

ــم  ــن مه ــت و ای ــود اس ــات موج ــع و امکان ــه مناب ــص بهین تخصی

ــر  ــود امکان پذی ــای موج ــدی فّناوری ه ــی و اولویت بن ــدون ارزیاب ب

نیســت. ایــن امــر نشــان دهنده میــزان اهمیــت و تأثیرگــذاری 

ــاب  ــرای انتخ ــرایط الزم ب ــت و ش ــازمان اس ــر س ــا در ه فّناوری ه

فّناوری هــای کلیــدی را فراهــم می کنــد. دراین میــان، بســیاری 

از بنگاه هــا بــا مشــکالتی در زمینــه تقویــت و افزایــش تــوان 

رقابت پذیــری خــود بــرای بقــا در محیــط رقابتــی کســب وکار 

پایــدار  موفقیــت  می تواننــد  شــرکت هایی  فقــط  و  مواجه انــد 

ــبی  ــای نس ــدی و مزیت ه ــای کلی ــه از قابلیت ه ــد ک ــب کنن کس

 .)1390 مؤمنــی،  و  )آذر  بهره مندنــد 

ــای  ــی توانمندی ه ــور، ارزیاب ــات مذک ــه توضیح ــه ب باتوج

ــداف  ــه اه ــل ب ــرای نی ــب وکاری ب ــگاه و کس ــر بن ــرای ه ــه ب فّناوران

ــره ای  ــژه دارد و ازآنجاکــه در هتل هــای زنجی ــی وی ــردی اهمیت راهب

ــر  ــن ام ــور ای ــل داری کش ــت هت ــن صنع ــران و همچنی ــیان ته پارس

ــایان  ــی ش ــد کمک ــش می توان ــن پژوه ــت، ای ــه اس ــورت نگرفت ص

در جهت دهــی بــه فعالیت هــای ایــن هتــل باشــد. از اهمیــت 

شــاخص های  اولویت بنــدی  کــه  اســت  مشــخص  موضــوع 

ــات  ــت خدم ــود کیفی ــدف بهب ــا ه ــه ب ــدی فّناوران ــی توانمن ارزیاب

ایــن هتــل مؤثــر اســت؛ زیــرا رشــد صنعــت هتــل داری و بــه تبــع 

ــادی  ــد اقتص ــب رش ــی موج ــگری به نوع ــت گردش ــد صنع آن، رش

و درنهایــت توســعه اقتصــادی کشــور می شــود. پــس از مذاکــرات 

بــا کارشناســان و مدیــران هتل هــای زنجیــره ای پارســیان، مشــخص 

شــد کــه تاکنــون در ایــن مجموعــه هیــچ فعالیتــی در زمینــه ارزیابی 

ــه انجــام نشــده اســت؛ امــا ایــن موضــوع و  توانمندی هــای فّناوران

ــده آن  ــرد و سیاســت های آین ــن راهب ــی آن در تدوی ضــرورت بررس

ــرای  ــه همیــن منظــور ب ــوده اســت. ب ــر ایشــان پوشــیده نب هتــل، ب

تعییــن اولویت هــای آن ســازمان اقداماتــی بــرای نیــل بــه اهــداف 

انجــام شــد.

مبانی نظری
ــم  ــه عل ــته ب ــر وابس ــار عنص ــه ای از چه ــاوری را مجموع ــر1 فّن مول

یعنــی دانــش، فــن، ســازمان دهی و تولیــد محصــول نهایــی 

می دانــد و رابینــز2 می گویــد فّنــاوری ترکیبــی اســت از اطالعــات، 

ــه ســتاده.  ــل داده ب ــرای تبدی ــون و فرایندهــای الزم ب ــزات، فن تجهی

و  ماشــین آالت  کاربــرد  و  تولیــد  دانــش  فّنــاوری،  به عبارتــی 

ــی  ــاور برخ ــه ب ــدی، 1389(. ب ــت )عاب ــرمایه ای اس ــزات س تجهی

مهارت هــا،  همــه  از  اســت  عبــارت  فّنــاوری  پژوهشــگران، 

ــد  ــای مفی ــام کاره ــتفاده و انج ــد، اس ــای تولی ــا و رونده دانش ه

کاربــرد  فّنــاوری  یــا  بشــری  زندگــی جامعــه  ارتقــای  بــرای 

ســاختارمند دانــش علمــی به منظــور انجــام امــور عملــی )بــراون، 

1392(. همچنیــن فّنــاوری زیربنــای صنعــت بــوده و عبارت اســت 

ــزار  ــش اســتفاده از اب ــر دان ــی ب ــگ جامعــه مبتن از بخشــی از فرهن

ــداف  ــه اه ــل ب ــرای نی ــی ب ــط فیزیک ــودآوردن محی ــور به وج به منظ

مدنظــر ) نوازشــریف، 1387(. همچنیــن می تــوان فّنــاوری را 

ــف  ــی تعری ــد کاال و خدمات ــرای تولی ــای الزم ب ــش و مهارت ه دان

ــب  ــان و ترکی ــناخت انس ــری و ش ــدرت فک ــل ق ــه حاص ــرد ک ک

ــت )ارگاس، 1390(. ــت اس ــود در طبیع ــن موج قوانی

ــر  ــد. اگ  در ارتباط ان
ً
ــال ــا یکدیگرکام ــه ب ــگ جامع ــاوری و فرهن فّن

در جامعــه دیگــری کــه فرهنــگ متفــاوت دارد از آن اســتفاده شــود، 

ــه  ــگ جامع ــا فرهن ــازد ی ــون می س ــگ را دگرگ ــاورْی فرهن ــا فّن ی

ــاد و  ــاوری ابع ــه فّن ــه این ک ــه ب ــا توج ــرد. ب ــن می ب ــاوری را از بی فّن

اجــزای گوناگونــی دارد؛ نادیده گرفتــن یــک بعــد موجــب می شــود 

1. Muller
2. Robbins
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ــانی آن در  ــد انس ــه بع ــود؛ البت ــاده نش ــت پی ــا موفقی ــاوری ب ــه فّن ک

ــی  ــاوری واردات ــطح فّن ــر س ــت. اگ ــر اس ــه مهم ت ــان از هم ــن می ای

ــا  ــد، ی ــته باش ــادی داش ــه زی ــه فاصل ــنتی جامع ــاوری س ــا فّن ب

فّناوری هــای ســنتی را جــذب می کنــد یــا آن هــا را از بیــن 

.)1395 )مشــیری،  می بــرد 

توانمندی فّناورانه
ــق  ــه خل ــته ب ــال گذش ــعه در 30 س ــال توس ــورهای درح کش

توانمنــدی فّناورانــه توجــه ویــژه کرده انــد. توانمنــدی فّناورانــه 

ــده  ــف ش ــه تعری ــش فّناوران ــتفاده از دان ــه 1980، اس ــاز ده در آغ

اســت. توانمنــدی فّناورانــه فقــط شــامل دانــش کسب شــده نیســت، 

ــتفاده از آن  ــره وری، اس ــش و به ــتفاده از دان ــده اس ــه دربردارن بلک

 Westphal et al., ( ــت ــوآوری اس ــرمایه گذاری و ن ــد، س در تولی

نظیــر  اصطالحاتــی  بــا  نیــز  گاهــی  مفهــوم،  2020(. ایــن 

ــت.  ــده اس ــرح ش ــه مط ــت فّناوران ــا ظرفی ــه ی ــالش فّناوران ت

ــد )  ــتفاده ش ــتر اس ــه بیش ــدی فّناوران ــالح توانمن ــا اصط بعده

.)Lojacono et al., 2016

اصطالحات مهم در توانمندی فناورانه:

فّناورانــه(:  )توانمندی هــای  فّناورانــه  قابلیت هــای 

به منزلــه  ادبیــات  در  فّناورانــه  توانمندی هــای  به طورکلــی 

ــتفاده،  ــذب، اس ــاب، ج ــایی، اکتس ــرای شناس ــای الزم ب قابلیت ه

ــواع  ــا ان ــود. توانمندی ه ــف می ش ــاوری تعری ــق فّن ــا خل ــر ی تغیی

اطالعــات و مهارت هــا از قبیــل فنــی، مدیریتــی و ســازمانی را دربــر 

.)1389 همــکاران،  و  )طباطباییــان  می گیرنــد 

یابــی توانمندی هــای فّناورانــه: در تعریفــی جامــع،  ارز

ــدی اســت کــه در آن ســطح  ــه فراین ــی توانمندی هــای فّناوران ارزیاب

فعلــی قابلیت هــا و توانایی هــای فّناورانــه ســازمان اندازه گیــری 

می شــود تــا ضمــن شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت فّنــاوری 

ســازمان بتــوان توانمندی هــای فّناورانــه ســازمان را بــا رقبــا در 

ــدام  ــوب اق ــران مــوارد نامطل ــرای جب ــده آل آن مقایســه و ب ســطح ای

کــرد )طباطباییــان و همــکاران، 1389(.

طبقه بندی الگوهای گوناگون ارزیابی توانمندی 
فّناورانه

الگوهــای گوناگونــی دربــاره ارزیابــی توانمنــدی فّناورانــه 

وجــود دارد. ایــن دیدگاه هــا و الگوهــا در ســه بخــش کلــی بــه شــرح 

جــدول 1 طبقه بنــدی می شــود )خمســه و همــکاران، 1395(.

جدول 1: طبقه بندی الگوهای ارزیابی توانمندی فّناورانه 

یابی علل بروز شکاف فّناوریالگو های تعیین شکاف فّناوری الگو های ارائه راهکار برای جبران شکاف فّناوریالگو های ارز

الگوی اطلس فّناوری
الگوی پورتر

الگوی پاندا و راماناتان
الگوی فلوید

الگوی مدیریت نیازهای فّناوری
الگوی ارزیابی محتوای فّناوری
الگوی ارزیابی موقعیت فّناوری
الگوی ارزش افزوده اقتصادی

الگوی فورد
الگوی لیندسی

الگوی اطلس فّناوری
الگوی فلوید

الگوی مدیریت نیازهای فّناوری
الگوی سطوح توانمندی فّناوری

الگوی فورد
الگوی لیندسی

الگوی فال
الگوی گارسیا ـ آروال

الگوی لین
الگوی ارزیابی نیاز فّناوری

الگوی ساختار اطالعات مدیریت علم و فّناوری
الگوی مدیریت نیازهای فّناوری

الگوی پاندا و راماناتان
پانــدا  به دســت دو پژوهشــگر،  اولین بــار  ایــن روش کــه 

در  ســازمان  تــوان  شــد،  پایه گــذاری  جهــان  در  راماناتــان،  و 

ــد.  ــازمان می دان ــه س ــوان فّناوران ــا ت ــر ب ــزوده را براب ــق ارزش اف خل

ــاوری  ــی فّن ــرای ارزیاب ــر را ب ــای زی ــوی گام ه ــن الگ ــور ای بدین منظ

در نظــر می گیــرد:

1( تعیین فعالیت هایی که ایجاد ارزش افزوده می کنند؛

ــن  ــام ای ــرای انج ــاز ب ــورد نی ــه م ــای فّناوران ــن توانمندی ه 2( تعیی

فعالیت هــا؛

3( تعیین شاخص های اندازه گیری توانمندی های فّناورانه؛

4( تعییــن وضعیــت فعلــی ســازمان در ارتبــاط بــا هریــک از 

؛ خص ها شــا

4( مقایسه توان فّناورانه با حالتی ایده آل؛

5( تعیین شکاف فّناورانه.

ــه  ــا تکی ــاوری ب ــوان فّن ــبه ت ــای محاس ــن روش، برمبن ــه ای پای

ــت. در  ــده اس ــاده ش ــزوده نه ــق ارزش اف ــازمان در خل ــوان س ــر ت ب

ایــن روش، بــا شناســایی فرایندهایــی از ســازمان، کــه ارزش افــزوده 

خلــق می کننــد، توانمنــدی فّناورانــه مربوطــه تعییــن می شــود. 

ــت: ــده اس ــل آم ــارت ذی ــب عب ــن روش در قال ــی ای ــق کل منط

توان فّناورانه = توان سازمان در خلق ارزش افزوده

مقایسـه نتایج ایـن الگوی در مقاطـع زمانی گوناگـون می تواند 

مبنایـی بـرای کنترل فعالیت های توسـعه فّناوری باشـد.

ــای  ــی توانمندی ه ــه بررس ــطح ب ــار س ــوی در چه ــن الگ ای

می پــردازد: فّناورانــه 

ــاوری،  ــاد فّن ــامل ایج ــه ش ــردی ک ــه راهب ــای فّناوران 1( توانمندی ه

ــود؛ ــاخت می ش ــی و زیرس ــی و مهندس طراح

2( توانمندی هــای  فّناورانــه تاکتیکــی کــه شــامل تولیــد، بازاریابــی، 

فــروش و خدمــات می شــود؛
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3( توانمندی هــای  فّناورانــه مکمــل کــه شــامل خریــد و پشــتیبانی 

می شــود؛

هدایــت  و  مدیریــت  شــامل  کــه  راهبــری  توانمندی هــای   )4

.)Panda & Ramantahan, 1999( می شــود  فّنــاوری 

بــا توجــه بــه ایــن توانمندی هــا و بررســی آن هــا، ایــن الگــوی 

ــازمان  ــه س ــای فّناوران ــل توانمندی ه ــناخت کام ــه ش ــد ب می توان

ــودن و اســتفاده  ــه علــت جامع ب ــن الگــوی ب ــن ای ــردازد. همچنی بپ

ــرای  ــی مناســبی ب ــی و کیفــی، قابلیــت و کارای از ارزیابی هــای کّم

ــوی،  ــن الگ ــازمان دارد. در ای ــه س ــای فّناوران ــی توانمندی ه ارزیاب

ــزان  ــعه، می ــطح توس ــر س ــاوری از نظ ــک فّن ــون ی ــاد گوناگ ــه ابع ب

ــود. ــه می ش ــدودی توج ــردی تاح ــت راهب ــا و اهمی کاربرده

جمع بندی شاخص ها
ــا  ــان، ب ــدا و رامانات ــوی پان ــود در الگ ــاخص های موج ــان ش از می

ــر  ــان حاض ــن و کارشناس ــرگان ف ــاتید و خب ــات اس ــه نظری ــه ب توج

ــا  ــی در آن ایجــاد شــد ت ــره ای پارســیان، تغییرات در هتل هــای زنجی

ــا محــل و موقعیــت انجــام پژوهــش، ایــن شــاخص ها  متناســب ب

بررســی شــوند. 

جدول 2: شاخص های استفاده شده در پرسش نامه

معیارها و شاخص ها

قابلیت های فّناورانه و راهبردی

قابلیت ایجاد

قابلیت بهبودهایی در محصوالت و فرایندهای فعلی یا جدید

قابلیت تشکیل ساختارهای سازمانی جدید

قابلیت طرح ریزی، نظارت و کنترل طرح های تحقیق و توسعه

قابلیت طراحی و مهندسی

قابلیت ارزیابی طرح ها برحسب فنی، اقتصادی، مالی، محیطی و تأثیرات اجتماعی

قابلیت اجرای طرح های روتین در فرایندها و محصوالت

قابلیت انطباق پذیری با فّناوری خریداری شده یا ایجادشده

قابلیت بازسازی یا دوباره سازی از یک فّناوری خریداری شده یا ایجادشده

قابلیت طرح ریزی، نظارت و کنترل فعالیت های طراحی و مهندسی و قراردادها

برآورد پارامترها و توانایی انجام مهندسی ارزشقابلیت ساختن

قابلیت تولیدقابلیت های فّناورانه تاکتیکی

قابلیت تضمین کیفیت، بازرسی و کنترل موجودی

قابلیت برنامه ریزی تولید و زمان بندی تجهیزات و زمان بندی فعالیت های تعمیرات و نگه داری

پيشينه پژوهش
ــینه ای  ــه پیش ــدی فّناوران ــی توانمن ــوع ارزیاب ــه موض ازآنجاک

طوالنــی نــدارد، بررســی اجــزا و عناصــر راهبــردی آن نیــز پیشــینه 

ــود،  ــری موج ــی نظ ــون و مبان ــی مت ــس از بررس ــدودی دارد. پ مح

ایــن موضــوع بــه همــراه نتایــج مرتبــط از منابــع گوناگــون گــردآوری 

شــده اســت. جــدول 3 دربردارنــده پژوهش هــای گوناگونــی 

ــتخراج  ــی اس ــی و انگلیس ــات فارس ــالل مطالع ــه از خ ــت ک اس

ــده است. ش



طراحیالگویارزیابیتوانمندیفّناورانهدرصنعتهتلداری
مطالعهموردیهتلهایزنجیرهایپارسیانتهران

253زاهدی و همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
ن 

ستا
 زم

م ،
هار

  چ
اره

شم
م ، 

ده
ل 

سا

جدول 3: پيشينه پژوهش

نتایج پژوهشپژوهشگرعنوان تحقیق

ارزیابی توانمندی فّناورانه درحکم ورودی برای 

برنامه ریزی راهبردی
Panda & Ramanathan, 1997

صنعت برق کشورهای تایلند و فرانسه را از طریق الگویی ابتکاری 

ارزیابی کردند. وی ارزیابی توانمندی فّناورانه را ورودی تدوین راهبرد 

قلمداد کرد.

ارزیابی عمیق فّناورانه از تولیدکنندگان قطعات 

خودرو
Ansari et al., 2014

با درنظرگرفتن چهار جنبه مدیریت، سخت افزار، انسان و اطالعات 

به ارائه الگویی برای ارزیابی توانمندی فّناورانه تولیدکنندگان قطعات 

خودرو می پردازد.

ارزیابی قابلیت های فّناورانه ایران در ساخت و 

تولید توربین های بادی
Bagheri et al., 2016

با استفاده از الگوی ارزیابی نیاز فّناوری، توانمندی فّناورانه ایران برای 

ساخت توربین های بادی ارزیابی شده است. در این مقاله به شناخت 

توانمندی ها برای سیاست گذاری صحیح

در این زمینه اشاره شده است.

Mohammadi et al., 2014توسعه الگوی برای ارزیابی قابلیت فّناورانه

با درنظرگرفتن الگوی پاندا و راماناتان، قابلیت فّناورانه ده تولیدکننده 

قطعات در صنعت خودرو در سطح بنگاه را ارزیابی کرده و به این 

نتیجه رسیده اند که در اکثر موارد به جنبه های نرم فّناوری همانند 

جنبه های مدیریتی، انسانی و دانشی توجه نشده است.

ارزیابی قابلیت های فّناورانه شرکت های مشاور 

صنعت آب و برق

حق بین

)1385(

با هدف تدوین و پیاده سازی الگویی برای ارزیابی توانمندی فّناورانه 

در شرکت های خدماتی، یک متدولوژی برای ارزیابی عناصر 

توانمندی های اصلی و مکمل که با هم توانمندی های فّناوری یک 

بنگاه در بخش خدمات مشاوره فنی و مهندسی را می سازند، ارائه و 

پیشنهاد شده است. براساس نتایج و یافته های ارزیابی، موضوعات 

حائز اهمیت و عوامل مؤثر در ارتقای سطح فعلی توانمندی های 

فّناورانه، برای مرتفع کردن شکاف فّناورانه موجود مشخص شده اند.

بررسی توانمندی فّناوری در ایجاد توان رقابتی
حسنی اصفهانی

)1386(

ادبیات توانمندی فّناورانه و تأثیرات آن در خلق توان رقابتی را بررسی 

می کند. درواقع اثباتی بر نیاز به توانمندی فّناورانه در دنیای کنونی 

است و پژوهش در راستای ارائه متدی برای ارزیابی توانمندی فّناورانه 

تالش نمی کند.

ارزیابی و تحلیل شکاف توانمندی های فّناورانه در 

شرکت پدیده شیمی نیلی
ریحانی )1390(

توانمندی های فّناورانه گروه های فّناوری محصول بتانین ارزیابی و با 

مقایسه با حالت ایده آل، شکاف فّناورانه معین می شود و درنهایت 

راهکارهایی برای جبران شکاف ارائه می شود.

ارزیابی توانمندی فّناورانه تولید در شرکت ایران 

خودرو
بزرگی )1387(

روشی برای ارزیابی توانمندی های فّناورانه فرایند ساخت و تولید در 

شرکت ایران خودرو ارائه شده است تا بتوان نقاط قوت و ضعف را از 

بعد فّناورانه تشخیص داد.

ارزیابی سطح فّناوری مونتاژ سواری سمند 

)تزئینات داخلی( و تعیین شکاف فّناورانه
از الگوی مدیریت نیازهای فّناوری استفاده شده است.رفیعی )1392(

چیه زا1 )2014(سازمان ها و راهبرد تحقیق و توسعه

چیه زا در تدوین راهبردی تحقیق و توسعه نقش قابل مالحظه ای برای 

ارزیابی و انتخاب فناوری و یا به نوعی اولویت گذاری فناوری قائل 

است. او متغیرهایی را معرفی می کند که معیارهای ارزیابی و انتخاب 

فّناوری اند.
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ــه  ــای فّناوران ــی توانمندی ه ــاخص های ارزیاب ــورد ش درم

پژوهش هــای چنــدان مهمــی انجــام نشــده اســت و از ایــن امــِر 

بســیار مهــم به منزلــه موضوعــی کلیــدی غفلــت شــده اســت و 

ــه  ــن زمین ــی در ای ــور کار و بررس ــرکت ها به منظ ــازمان ها و ش س

ــش  ــن پژوه ــن رو، در ای ــد. ازای ــدودی دارن ــیار مح ــع بس مناب

توانمندی هــای  ارزیابــی  شــاخص های  اولین بــار  بــرای 

ــا  ــران ب ــتان ته ــیان اس ــره ای پارس ــای زنجی ــه در هتل ه فّناوران

ــا هــم  اســتفاده از الگویــی جدیــد اولویت بنــدی شــده اســت ت

اهمیــت ایــن موضــوع را خاطرنشــان کنــد و هــم راهکارهایــی را 

ــل داری  ــت هت ــه صنع ــای فّناوران ــای توانمندی ه ــور ارتق به منظ

ارائــه کنــد.

روش شناسی پژوهش
روش  و  بــوده  کاربــردی  هــدف،  نــوع  از  پژوهــش  ایــن 

استفاده شــده در آن، توصیفــی ـ پیمایشــی اســت و پــس از 

ــاخص های  ــی، ش ــات موضوع ــه ادبی ــی در زمین ــام مطالعات انج

بنگاه هــای  در  فّناورانــه  توانمندی هــای  مناســب ارزیابــی 

ــاری  ــه آم ــرش جامع ــپس نگ ــدند. س ــایی ش ــی شناس خدمات

ــی  ــش نامه ارزیاب ــق پرس ــل از طری ــن عوام ــاره ای ــش، درب پژوه

ســپس  شــدند.  تحلیــل  جمع آوری شــده  داده هــای  و  شــد 

شــد.  انجــام  اولویت بنــدی  انجام شــده،  تحلیــل  برمبنــای 

بــه  پاســخ  و  داده هــا  تجزیه وتحلیــل  به منظــور 

بــرای  دســته بندی  و  کدبنــدی  از  پژوهــش،  پرســش های 

پــردازش و تحلیل هــای آمــاری اســتفاده شــد کــه در ایــن 

فراینــد، داده هــا هــم از لحــاظ مفهومــی و هــم از جنبــٔه تجربــی 

ــر بســزایی  پاالیــش شــدند و تکنیک هــای گوناگــون آمــاری تأثی

در اســتنتاج ها و تعمیم هــا داشــته اســت )خاکــی، 1392(. 

ــی  ــل عامل ــر، از روش تحلی ــش حاض ــت در پژوه ــی اس گفتن

ــده  ــتفاده ش ــاخص ها اس ــدی ش ــته بندی و اولویت بن ــرای دس ب

ــت.  اس

جامعه آماری، روش نمونه گيری و حجم نمونه
زنجیــره ای  هتل هــای  حاضــر،  پژوهــش  آمــاری  جامعــه 

هلدینــگ  به منزلــه   1374 ســال  از  کــه  اســت  پارســیان 

ــل  ــتن 21 هت ــا دراختیارداش ــل داری ب ــه هت ــی در زمین تخصص

ــه  ــت دارد ک ــور فعالی ــطح کش ــتاره در س ــج س ــار و پن ــه، چه س

ــه  ــن جامع ــد. ای ــتان تهران ان ــا در اس ــن هتل ه ــدد از ای ــج ع پن

آمــاری عبارت انــد از متخصصــان و مدیــران ارشــد مســتقر 

ــه  ــده اند ک ــکیل ش ــران تش ــتان ته ــای اس ــه هتل ه در مجموع

ــره ای  ــای زنجی ــور در هتل ه ــال حض ــج س ــل پن ــابقه حداق س

ــت  ــای هیئ ــاتید، اعض ــن اس ــته اند و همچنی ــیان را داش پارس

ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــل داری. ب ــت هت ــرگان صنع ــی و خب علم

جامعــه  تعــداد  اســت،  قضاوتــی  به صــورت  نمونه گیــری 

ــت. ــخص اس ــاری نامش آم

روش نمونه گیــری نیــز بــا توجــه بــه محدودبــودن جامعــه از نــوع 

ــری  ــن نمونه گی ــت. ای ــدف دار( اس ــی ه ــی )غیراحتمال قضاوت

ــراد  ــدودی از اف ــٔه مح ــه طبق ــود ک ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب زمان

ــه  ــرای نمون ــرادی ب ــن اف ــد و بنابرای ــر را دارن ــات مدنظ اطالع

ــن  ــات الزم در بهتری ــه اطالع ــرای ارائ ــه ب ــوند ک ــاب می ش انتخ

موقعیــت قــرار دارنــد )ســکاران، 1391(. دربــاره حجــم نمونــه 

نیــز بــا توجــه بــه اســتفاده از تحلیــل عاملــی در تجزیه وتحلیــل 

ــداد  ــتر از تع ــا بیش ــداد آزمودنی ه ــه تع ــت ک ــا، الزم اس داده ه

ــج  ــت، نتای ــن حال ــود ای ــورت نب ــرا در ص ــد؛ زی ــا باش متغیره

به دســت آمده معنــی دار نخواهــد بــود. ادعاهــای گوناگونــی 

دربــارٔه نســبت آزمودنی هــا بــه متغیرهــا وجــود دارد کــه از 

ــان  ــه 1 در نوس ــبت 2 ب ــا نس ــه 1 ت ــزرگ 10 ب ــی ب ــبت خیل نس

ــد،  ــر باش ــا کمت ــه متغیره ــا ب ــبت آزمودنی ه ــه نس ــت. هرچ اس

عامل هــای بیشــتری پدیــدار می شــوند. به طورکلــی هرچــه 

ــن، 1390(.  ــت )کالی ــر اس ــد، بهت ــر باش ــبت بزرگ ت ــن نس ای

ــن پژوهــش،  ــه تعــداد متغیرهــای مطالعه شــده در ای ــا توجــه ب ب

کــه 32 مــورد اســت و جامعــه آمــاری 100 نفــری بــا توجــه بــه 

جــدول مــورگان، وجــود 80 آزمودنــی می توانــد نتایــج منطقــی 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــبی ب ــه مناس ــم نمون ــود و حج ــب ش را موج

در پژوهــش حاضــر، داده هــای پژوهــش بــا توجــه بــه واقعیــات 

داده هــا  اســت  شــده  ســعی  و  شــده  گــردآوری  موجــود 

ایــن  در محیطــی واقعــی گــردآوری شــوند. همچنیــن در 

بررســی  بــرای  کتابخانــه ای  مطالعــات  روش  از  پژوهــش، 

ادبیــات موضوعــی و شناســایی شــاخص ها و همچنیــن از 

روش پرســش نامه بــرای جمــع آوری نظریــات کارشناســان 

و خبــرگان در راســتای اولویت بنــدی شــاخص ها اســتفاده 

ــت. ــده اس ش

آزمون قابليت اعتماد پرسش نامه
ــای  ــون آلف ــش نامه از آزم ــاد پرس ــت اعتم ــون قابلی ــرای آزم ب

ــن آزمــون  ــاخ اســتفاده شــده اســت. نتایــج حاصــل از ای کرونب

ــرای  ــده ب ــای محاسبه ش ــدار آلف ــت. مق ــده اس ــدول 4 آم در ج

پرســش نامه 0/901 اســت کــه بیشــتر از 0/65 اســت؛ بنابرایــن 

ــود. ــد می ش ــش نامه تأیی ــاد پرس ــت اعتم قابلی
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جدول 4: آزمون آلفای کرونباخ برای قابليت اعتماد پرسش نامه

آیا پرسش نامه طراحی شده قابلیت اطمینان قابل قبولی داشته است؟سؤال

فرضیات پژوهشی

قابلیت اعتماد پرسش نامه پژوهش در حد قابل قبولی است.

قابلیت اعتماد پرسش نامه پژوهش در حد قابل قبولی نیست.

Hفرضیات آماری
1
: Alpha<0.65  ,    H

0
: Alpha≥ 0.65

نتیجه آزمون
با توجه به این که Alpha =0.901 بزرگ تر از 0/65 است H0 تأیید می شود و قابلیت اعتماد پرسش نامه

 در حد قابل قبولی است.

روش تجزیه وتحليل داده ها
در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی به منظــور 

ــن  ــام ای ــش از انج ــا پی ــت. ام ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــل داده ه تحلی

ــی  ــل عامل ــور تحلی ــا به منظ ــب داده ه ــا تناس ــر اقتض ــل، بناب تحلی

ــرداری  ــت نمونه ب ــون کفای ــور آزم ــت. بدین منظ ــده اس ــی ش بررس

ــت. ــه اس ــه کار رفت ــت ب ــون بارتل ــن آزم و همچنی

بــرای   KMO مقــدار  نمونه بــرداری:  کفایــت  آزمــون   .1

ــان دهندٔه  ــه نش ــت ک ــر 0/806 اس ــده براب ــای جمع آوری ش داده ه

مناســب بودن داده هــا بــرای تحلیــل عاملــی اســت.

2. آزمــون بارتلــت: مقادیــر کمتــر از 0/05 برای ســطح معنی داری 

ــدار  ــت. مق ــی اس ــوی عامل ــب بودن الگ ــر مناس ــون بیانگ ــن آزم ای

ــرای  ــته و ب ــا هم بس ــن داده ه ــت؛ بنابرای ــر اس ــر صف ــور براب مذک

ــب اند.  ــی مناس ــل عامل تحلی

ــرای انجــام تحلیــل عاملــی  ــان از مناســبت داده هــا ب پــس از اطمین

بــا اســتفاده از نرم افــزار اس پــی اس اس 20 تحلیــل عاملــی بــا 

ــا  ــس عامل ه ــود. روش واریماک ــام می ش ــس انج ــش واریماک چرخ

را تمیــز می دهــد؛ یعنــی عامل هایــی تولیــد می کنــد کــه بــا 

مجموعــه کوچک تــری از متغیرهــا هم بســتگی قــوی دارد و بــا 

ــن،  ــزی دارد )هوم ــتگی ناچی ــا هم بس ــری از متغیره ــه دیگ مجموع

1396(. در ایــن پژوهــش نیــز از روش واریماکــس بــرای چرخــش 

ــه روش  ــت ک ــده اس ــت ش ــن ثاب ــده؛ بنابرای ــتفاده ش ــا اس عامل ه

واریماکــس درحکــم رهیافتــی تحلیلــی در انجــام چرخــش عاملــی 

ــوارد  ــی از م ــن یک ــت. همچنی ــوده اس ــا ب ــایر روش ه ــر از س موفق ت

ــه  ــت ک ــی اس ــداد عامل های ــن تع ــی، تعیی ــل عامل ــم در تحلی مه

ــن  ــرد در تعیی ــط پرکارب ــی از ضواب ــد. یک ــتخراج دارن ــت اس قابلی

ــزان واریانــس  ــژه1 اســت کــه بیانگــر می تعــداد عامل هــا، مقــدار وی

تبیین شــده از طریــق هــر عامــل اســت. بســیاری از محققــان 

ــرار  ــا ق ــداد عامل ه ــای تع ــژٔه 1 را مبن ــدار وی ــر،2 مق ــه کیس ازجمل

ــژٔه آن هــا بیــش از یــک  ــن عواملــی کــه مقــدار وی ــد؛ بنابرای می دهن

ــد. ــرار می گیرن ــر ق ــد، مدنظ باش

تفسير عامل ها
در ایــن پژوهــش، ســطح معنــی داری بــار عاملــی 0/5 تعییــن 

ــک  ــاخصی( روی هیچ ی ــری )ش ــه متغی ــه چنانچ ــود؛ درنتیج می ش

باشــد حــذف  نداشــته  از 0/5  بیشــتر  بــار عاملــی  از عوامــل 

می شــود. بــا توجــه بــه تحلیــل انجام شــده، بــار عاملــی یــک مــورد 

از شــاخص های ارزیابــی حــذف می شــود و بــه دلیــل این کــه 

مبنــای معنــی دار بــار عاملــی، 0/5 تعییــن شــده اســت ایــن عامــل 

ــر روی  ــر ب ــای دیگ ــه متغیره ــل این ک ــه دلی ــا ب ــود، ام ــذف می ش ح

عاملــی خــاص بــار عاملــی بیشــتر از 0/5 دارنــد، هیچ یــک از 

متغیرهــا حــذف نمی شــوند.

1. Eigenvalue
2. Kaiser
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جدول 5: ماتریس چرخش یافته در نرم افزار اس پی اس اس

عوامل

1 2 3 4 5 6 7 8

VAR00001 .218 .094 .649 .331 .027 .155 .011 .253

VAR00002 .060 .216 .729 .119 .089 .120 .092 .130

VAR00003 .161 .101 .558 .239 .518 .273 -.094 -.017

VAR00004 .189 .121 .167 -.006 .439 .732 .157 .017

VAR00005 .185 .153 .284 .061 -.065 .729 -.023 .277

VAR00006 .069 .146 .759 .037 .197 -.003 .129 .115

VAR00007 .304 -.048 .700 .098 .043 .153 .032 -.085

VAR00008 .362 .529 .194 .076 .275 .064 .176 .052

VAR00009 .284 .198 .394 .330 .427 -.182 -.029 -.388

VAR00010 .037 .230 .185 -.043 .066 -.002 .805 .223

VAR00011 .344 -.059 .006 .141 .024 .259 .708 -.103

VAR00012 .265 .199 .264 .201 .066 -.007 .238 .699

VAR00013 .557 .200 .094 .114 .105 .163 -.070 .535

VAR00014 .599 .330 .324 .035 .118 .040 .323 .047

VAR00015 .831 .157 .068 .175 .150 .099 .102 .170

VAR00016 .757 .226 .252 .212 .248 .183 .011 .163

VAR00017 .770 .212 .295 .175 .143 .052 .197 -.083

VAR00018 .180 .142 .195 .196 .855 .030 -.069 .120

VAR00019 .554 .477 -.034 .099 .337 .185 .054 .160

VAR00020 .210 .307 .278 .011 .739 -.074 .180 .033

VAR00021 .187 .798 .106 .161 .193 .199 .078 .053

VAR00022 .390 .708 .213 -.014 .099 -.029 .073 .015

VAR00023 .074 .722 .112 .443 .090 .249 -.014 .029

VAR00024 .115 .621 .089 .472 .170 .086 .065 .335

VAR00025 .161 .194 .275 .776 .157 .048 -.075 .048

VAR00026 .234 .488 .186 .541 .109 .330 .029 .085

VAR00027 -.013 .288 .545 .450 .250 .286 .107 -.155

VAR00028 .007 .281 .060 .295 -.166 .631 .181 -.251

VAR00029 .236 .505 .181 .364 .098 .453 .110 .180

VAR00030 .121 .104 .229 .766 .257 .022 .105 .133

VAR00031 .180 .086 -.054 .498 .586 .137 .129 -.035

VAR00032 .380 .412 .052 .521 -.195 .202 .033 .025



طراحیالگویارزیابیتوانمندیفّناورانهدرصنعتهتلداری
مطالعهموردیهتلهایزنجیرهایپارسیانتهران

257زاهدی و همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
ن 

ستا
 زم

م ،
هار

  چ
اره

شم
م ، 

ده
ل 

سا

شاخص ها به ترتیب اولویتعاملاولویت

قابلیت نگه داری و حمایتیاول

اعالم قیمت یا مزایده و مذاکره درباره شرایط فروش کاال یا خدمت . 1
توانمندی طرح ریزی، نظارت و هماهنگی فعالیت های بازاریابی و فروش . 2
توانمندی عرضه محصول و خدمت به مشتریان با هر تماس . 3
توانمندی رفع عیب و نقص و انجام نگه داری و تعمیرات پیشگیرانه معمولی و تعمیر . 4

خرابی ها 
توانمندی برنامه ریزی تولید و زمان بندی تجهیزات و زمان بندی فعالیت های تعمیرات . 5

و نگه داری 
قابلیت ارائه پیشنهاد امکانات رفاهی به مشتریان. 6

قابلیت اکتسابدوم

قابلیت شناسایی، ارزیابی و مذاکره و قطعی کردن شرایط اکتساب فّناوری . 1
قابلیت شناسایی، ارزیابی و مذاکره و قطعی کردن شرایط تأمین اعتبار مالی . 2
قابلیت شناسایی، ارزیابی و مذاکره و قطعی کردن شرایط اکتساب مواد خام، تسهیالت . 3

حمایتی، قطعات یدکی و مصرفی 
قابلیت تدوین برنامه ریزی آموزش. 4
قابلیت بازسازی یا دوباره سازی یک فّناوری خریداری شده یا ایجادشده. 5
قابلیت ارائه خدمات متمایز به منظور رفاه مشتریان. 6

قابلیت تولیدسوم

قابلیت اجرای طرح های روتین در فرایندها و محصوالت . 1
قابلیت بهبود در محصوالت و فرایندهای جدید . 2
قابلیت انطباق پذیری با فّناوری خریداری شده یا ایجادشده . 3
قابلیت بهبود در محصوالت و فرایندهای فعلی. 4
قابلیت تشکیل ساختارهای سازمانی جدید. 5
قابلیت فروش فّناوری. 6

قابلیت خدمت دهیچهارم

قابلیت برنامه ریزی ر اهبردی. 1
قابلیت تصمیم گیری و اجرا . 2
قابلیت شبکه سازی و پشتیبانی . 3
قابلیت آموزش نیروی انسانی در زمینه برخورد با مشتری . 4

قابلیت راهبریپنجم

قابلیت تشخیص مسائل و اقدامات اصالحی )شامل تعمیر، نگه داری، جایگزینی یا . 1
تعویض(

قابلیت هدایت تحقیقات برای تعیین و نظارت بر نیازها و خواسته های مشتریان و تعیین . 2
سطوح رضایت مندی برای تعیین استانداردها

قابلیت یکپارچه سازی فعالیت های سازمان. 3

قابلیت کنترلششم
قابلیت طرح ریزی، نظارت و کنترل طرح های پژوهش و توسعه . 1
قابلیت ارزیابی طرح ها برحسب فنی، اقتصادی، مالی، محیطی و تأثیرات اجتماعی. 2
قابلیت حفظ سطح باالی امنیتی و ایمنی. 3

قابلیت طراحی و مهندسیهفتم
توانمندی طرح ریزی، نظارت و کنترل فعالیت های مهندسی. 1
انجام برآورد پارامترها و توانایی انجام مهندسی ارزش. 2

توانمندی تضمین کیفیت، بازرسی و کنترل موجودی. 1قابلیت بازرسیهشتم

ــر )شــاخص( مطالعه شــده،  ــق محاســبات انجام شــده، 31 متغی طب

روی 8 عامــل بــار دارنــد. جــدول 6 ایــن متغیرهــا را ذیــل عاملهــای 

ــد.  ــان می ده ــری نش ــو دقیق ت ــه به نح مربوط

جدول 6: طبقه بندی و اولویت بندی شاخص ها
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نتایــج تحلیــل عاملــی زمانــی مناســب خواهــد بــود کــه عامل هــای 

استخراج شــده میــزان قابــل قبولــی از مجموعــه واریانــس را تبییــن 

ــن 60  ــانی تبیی ــی انس ــات اجتماع ــت در تحقیق ــی اس ــد. گفتن کنن

درصــد واریانــس کفایــت می کنــد. جــدول 7 واریانــس تبیین شــدٔه 

عامل هــا را نشــان می دهــد. همان طــور کــه مشــخص اســت، 

ــن  ــس را تبیی ــد واریان ــش از 74 درص ــده بی ــل استخراج ش 8 عام

ــی اس اس مربوطــه  ــد. در جــدول 7، خروجــی برنامــه اس پ می کنن

)درصــد واریانــس تبیین شــده هــر عامــل و همچنیــن درصــد 

تجمعــی آن( ارائــه شــده اســت. 

جدول 7: مقادیر ویژه عامل ها

درصد از کل عامل هادرصد مقدار ویژهمقدار ویژهعامل ها

%4/08812/77617عامل1  قابلیت نگه داری و حمایتی

%4/07812/74317عامل2  قابلیت اکتساب

%3/70011/56416عامل3  قابلیت تولید

%3/40910/65414عامل4  قابلیت خدمت دهی

%2/9719/28413عامل5  قابلیت راهبری

%2/3897/46510عامل6  قابلیت کنترل

%1/6055/0167عامل 7 قابلیت طراحی و مهندسی

%1/5384/8056عامل 8 قابلیت بازرسی

74/306100--جمع
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حــال وضعیــت موجــود در هتــل و میــزان اهمیتــی کــه در هتــل بــه 

ــم. ــاخص ها داده می شــود بررســی می کنی هریــک از ش

ــای  ــرای داده ه ــدار KMO ب ــرداری: مق ــت نمونه ب ــون کفای 1. آزم

نشــان دهندٔه  کــه  اســت   0/705 برابــر  جمع آوری شــده 

اســت. عاملــی  تحلیــل  بــرای  داده هــا  مناســب بودن 

2. آزمــون بارتلــت: مقادیــر کمتــر از 0/05 بــرای ســطح معنــی داری 

ــدار  ــت. مق ــی اس ــوی عامل ــب بودن الگ ــر مناس ــون بیانگ ــن آزم ای

ــرای  ــته و ب ــا هم بس ــن داده ه ــت؛ بنابرای ــر اس ــر صف ــور براب مذک

ــب اند.  ــی مناس ــل عامل تحلی

عوامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VAR00001 -.223 .733 .183 .318 .236 -.178 .069 .072 .103

VAR00002 -.174 .656 .366 -.049 -.247 .157 -.045 -.309 -.074

VAR00003 .275 .859 .072 -.019 .052 .098 .220 .068 -.104

VAR00004 .135 .528 .000 .048 .521 -.198 -.023 .044 -.331

VAR00005 .212 .538 -.178 .149 .513 .249 -.008 .201 -.063

VAR00006 .327 .507 -.144 .444 .267 -.025 .118 .058 -.189

VAR00007 -.121 .257 -.069 .219 .689 -.087 .030 -.207 .081

VAR00008 -.213 .631 .059 .258 .203 -.142 .155 -.316 .189

VAR00009 .150 .181 -.252 .197 .036 .267 .760 .089 .017

VAR00010 .061 .003 .159 .036 .829 .137 .167 .140 -.077

VAR00011 .224 .035 .066 .419 .240 .051 .251 .048 -.619

VAR00012 .062 .066 .162 -.060 -.016 .897 -.062 .113 -.038

VAR00013 .025 .101 .131 .618 .451 .367 .100 -.009 .139

VAR00014 .055 -.173 .581 .228 .317 .376 -.131 .199 -.183

VAR00015 .250 -.126 .040 .116 .102 .767 .338 -.021 .095

VAR00016 .018 .178 .211 .649 .203 .036 .472 .019 -.111

VAR00017 .095 -.052 .314 .153 .038 .135 -.041 .850 .058

VAR00018 .122 .222 .797 .039 -.067 .013 .050 .046 .111

VAR00019 .664 .239 .142 .259 -.061 -.056 .196 .265 .062

VAR00020 .334 .045 .486 .147 .412 -.105 .212 .102 .231

VAR00021 .667 -.199 .208 -.058 -.096 .095 .141 .293 .030

VAR00022 .462 .057 .640 .160 .205 .104 .157 .259 .044

VAR00023 .278 .056 .612 .034 -.115 .406 .034 .282 .181

VAR00024 .142 .140 .347 -.042 .176 -.062 .733 -.155 -.144

VAR00025 .710 .022 .190 .032 .229 .108 .218 .247 .078

VAR00026 .511 .071 .472 .441 .049 .071 -.147 .038 -.146

VAR00027 .818 -.087 .251 .046 .093 .093 .243 -.113 -.010

VAR00028 .813 -.039 -.010 .089 -.013 .107 -.256 .054 .062

VAR00029 .353 -.078 .263 .150 .105 .085 -.002 .161 .733

VAR00030 .726 .211 -.010 .241 -.004 .131 .091 -.301 -.081

VAR00031 .420 .197 .093 .717 -.026 -.124 -.049 .177 -.016

VAR00032 .489 .070 .094 .531 .155 .057 -.043 .498 .128

جدول 8: ماتریس چرخش یافته در نرم افزار اس پی اس اس براساس واقعيت موجود
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جدول 9: دسته بندی شاخص ها ذیل عوامل مبتنی بر ماتریس چرخش یافته براساس واقعيت موجود
 

عامل1 15.712

• توانمندی فروش فّناوری 	

• توانمندی حفظ سطح باالی امنیتی و ایمنی 	

• توانمندی تصمیم گیری و اجرا 	

• توانمندی برنامه ریزی راهبردی 	

• توانمندی شناسایی، ارزیابی و مذاکره و قطعی کردن شرایط اکتساب فّناوری 	

• توانمندی ارائة پیشنهاد امکانات رفاهی به مشتریان 	

• توانمندی شبکه سازی و پشتیبانی 	

عامل2 10.645

• توانمندی تشکیل ساختارهای سازمانی جدید 	

• توانمندی بهبود در محصوالت و فرایندهای فعلی 	

• توانمندی بهبود در محصوالت و فرایندهای جدید 	

• توانمندی بازسازی یا دوباره سازی فّناوری های خریداری شده یا ایجادشده 	

• توانمندی ارزیابی طرح ها برحسب فنی، اقتصادی، مالی، محیطی و تأثیرات اجتماعی	

• توانمندی طرح ریزی، نظارت و کنترل طرح های تحقیق و توسعه	

• توانمندی اجرای طرح های روتین در فرایندها و محصوالت	

عامل3 9.686

• توانمندی تشخیص مسائل و اقدامات اصالحی )شامل تعمیر، نگه داری، جایگزینی یا تعویض(	

• توانمندی شناسایی، ارزیابی و مذاکره و قطعی کردن شرایط اکتساب مواد خام، تسهیالت حمایتی، قطعات یدکی و مصرفی 	

• توانمندی شناسایی، ارزیابی و مذاکره و قطعی کردن شرایط تأمین اعتبار مالی 	

• توانمندی رفع عیب و نقص و نگه داری و تعمیرات پیشگیرانة معمولی و تعمیر خرابی ها 	

عامل4 8.614

• توانمندی یکپارچه سازی فعالیت های سازمان 	

• توانمندی عرضة محصول و خدمت به مشتریان با هر تماس 	

• توانمندی برنامه ریزی تولید و زمان بندی تجهیزات و زمان بندی فعالیت های تعمیرات و نگه داری 	

• توانمندی آموزش نیروی انسانی در زمینة برخورد با مشتری 	

عامل5 8.496
• توانمندی طرح ریزی، نظارت و کنترل فعالیت های مهندسی 	

• توانمندی انطباق پذیری با فّناوری خریداری شده یا ایجادشده 	

عامل6 7.062

• توانمندی تضمین کیفیت، بازرسی و کنترل موجودی 	

• اعالم قیمت یا مزایده و مذاکره دربارة شرایط فروش کاال یا خدمت 	

عامل7 6.276
• توانمندی طرح ریزی، نظارت و کنترل فعالیت های طراحی	

• توانمندی تدوین برنامه ریزی آموزش	

•عامل 5.9808 توانمندی طرح ریزی، نظارت و هماهنگی فعالیت های بازاریابی و فروش	

•عامل9 4.388 توانمندی ارائة خدمات متمایز برای رفاه مشتریان	
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جدول 10: مقادیر ویژة عامل ها

درصد از کل عامل هادرصد مقدار ویژهمقدار ویژهعامل ها

%5/02815/71221عامل1 

%3/40710/64514عامل2 

%3/1009/68613عامل3 

%2/7568/61411عامل4 

%2/7198/49611عامل5 

%2/2607/0629عامل6 

%2/0086/2768عامل 7

%1/9145/9807عامل 8

%1/4044/3886عامل 9

76/859100--جمع

ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــده، ب ــای انجام ش ــس از تجزیه وتحلیل ه پ

ــر  ــه ه ــازمان ب ــه س ــی ک ــزان اهمیت ــاخص ها و می ــت ش اهمی

ــورت  ــه ای ص ــی مقایس ــت، بررس ــت داده اس ــاخص در واقعی ش

ــر از حــد  ــه آن هــا کمت ــه و شــاخص هایی کــه در واقعیــت ب گرفت

ــن شــده اند. ــت داده شــده، تعیی ــد الزم اهمی ــش از ح ــا بی الزم ی

جدول 11: بررسی مقایسه ای شاخص ها

شاخص هایی که باید در سیاست های آتی سازمان بیشتر به آن ها توجه شود
شاخص هایی که درحال حاضر به آن ها بیش از حد الزم توجه 

شده است

اعالم قیمت یا مزایده و مذاکره درباره شرایط فروش کاال یا خدمت
توانمندی شناسایی، ارزیابی و مذاکره و قطعی کردن شرایط 

اکتساب فّناوری

توانمندی اجرای طرح های روتین در فرایندها و محصوالتتوانمندی طرح ریزی، نظارت و هماهنگی فعالیت های بازاریابی و فروش

توانمندی بهبود در محصوالت و فرایندهای جدیدتوانمندی عرضه محصول و خدمت به مشتریان با هر تماس

توانمندی رفع عیب و نقص و نگه داری و تعمیرات پیشگیرانه معمولی 

و تعمیر خرابی ها
توانمندی فروش فّناوری

توانمندی برنامه ریزی تولید و زمان بندی تجهیزات و زمان بندی فعالیت های 

تعمیرات و نگه داری
توانمندی برنامه ریزی راهبردی

توانمندی شناسایی، ارزیابی و مذاکره و قطعی کردن شرایط اکتساب

مواد خام، تسهیالت حمایتی، قطعات یدکی و مصرفی
توانمندی تصمیم گیری و اجرا
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توانمندی بهبود در محصوالت و فرایندهای فعلیتوانمندی شناسایی، ارزیابی و مذاکره و قطعی کردن شرایط تأمین اعتبار مالی

توانمندی تشکیل ساختارهای سازمانی جدیدتوانمندی تدوین برنامه ریزی آموزش

توانمندی شبکه سازی و پشتیبانیتوانمندی ارائه خدمات متمایز به منظور رفاه مشتریان

توانمندی حفظ سطح باالی امنیتی و ایمنیتوانمندی انطباق پذیری با فّناوری خریداری شده یا ایجادشده

توانمندی هدایت تحقیقات برای تعیین و نظارت بر نیازها و خواسته های 

مشتریان و تعیین سطوح رضایت مندی برای تعیین استانداردها
توانمندی طرح ریزی، نظارت و کنترل فعالیت های مهندسی

برآورد پارامترها و توانایی مهندسی ارزش

توانمندی تضمین کیفیت، بازرسی و کنترل موجودی

توانمندی طرح ریزی، نظارت و کنترل طرح های 

تحقیق و توسعه

توانمندی ارزیابی طرح ها برحسب فنی، اقتصادی، مالی 

محیطی و تأثیرات اجتماعی

توانمندی یکپارچه سازی فعالیت های سازمان

توانمندی تشخیص مسئله ها و اقدامات اصالحی

اهمیتشــان  میــزان  بــه  توجــه  بــا  کــه  شــاخص هایی 

عبارت انــد  شــده  توجــه  آن هــا  بــه  ســازمان  در  به درســتی 

فّناوریی هــای  دوباره ســازی  یــا  بازســازی  توانمنــدی  از: 

خریداری شــده یــا ایجادشــده، توانمنــدی ارائــه پیشــنهاد امکانــات 

رفاهــی بــه مشــتریان و توانمنــدی آمــوزش نیــروی انســانی در زمینه 

ــتری.  ــا مش ــورد ب برخ

بــرای ارزیابــی توانمنــدی فّناورانــه هتــل و بررســی عملــی 

ارزیابــی  معیارهــای   12 جــدول  در  مدنظــر،  شــاخص های 

شــاخص ها تبییــن شــده اســت.

شاخص بررسیمعیارردیف

1
توانمندی بهبودهایی در محصوالت و فرایندهای 

فعلی یا جدید

R&D بودجه ساالنه

بودجه R&D به منزله درصدی از گردش مالی ساالنه

R&D درصد قراردادهای تحقیقاتی اخذشده از بیرون در بودجه

R&D درصد قراردادهای تحقیقاتی منعقدشده با آژانس های بیرون در بودجه

توانمندی تشکیل ساختارهای سازمانی جدید2
میزان وابستگی ایجاد تغییرات اساسی در ساختار سازمانی طی پنج سال اخیر

میزان وابستگی ایجاد تغییرات جزئی در ساختار سازمانی طی پنج سال اخیر

3
توانمندی طرح ریزی، نظارت و کنترل طرح های 

تحقیق و توسعه

درصد طرح ها بدون صرف هزینه و زمان اضافی

استحکام ارتباط بخش R&D با آژانس های بیرون

R&D میانگین بودجه یک طرح

نسبت طرح های R&D کوتاه مدت به بلندمدت به منظور تخصیص بودجه

جدول 12: معيارهای بررسی شاخص های مدنظر
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شاخص بررسیمعیارردیف

4
توانمندی ارزیابی طرح ها برحسب فنی، 

اقتصادی، مالی، محیطی و تأثیرات اجتماعی

مجموع طرح های توجیهی تکمیل شده طرح های بزرگ طی پنج سال اخیر

تعداد پروژه های بزرگی که طرح های توجیهی آن ها بدون مساعدت در طی پنج سال اخیر
 تکمیل شده است.

میزان وابستگی به آژانس های خارجی برای پیاده سازی طرح های توجیهی

5
توانمندی اجرای طرح های روتین در فرایندها و 

محصوالت

تعداد مطالعات مهندسی جزئیات طرح های بزرگ اجراشده طی پنج سال اخیر

تعداد طرح های بزرگی که مهندسی جزئیات آن ها بدون مساعدت خارجی طی پنج سال اخیر اجرا 
شده است.

میزان وابستگی به آژانس های خارجی برای انجام مطالعات مهندسی جزئیات

6
توانمندی انطباق پذیری با فّناوری خریداری شده 

یا ایجادشده

هزینه فعالیت های انطباق پذیری به منزله درصدی از هزینه فّناوری خریداری شده

پیچیدگی فرایند انطباق پذیری

7
توانمندی بازسازی یا دوباره سازی از یک فّناوری 

خریداری شده یا ایجادشده

هزینه فعالیت های مهندسی معکوس درحکم درصدی از هزینه کل فّناوری های خریداری شده

پیچیدگی فعالیت های مهندسی معکوس

8
توانمندی طرح ریزی، نظارت و کنترل فعالیت های 

طراحی و مهندسی و قراردادها

تعداد قراردادهای مستقل که هتل در آن ها دخالت داده می شود

کیفیت فعالیت های مهندسی انجام شده

زمان اضافی در طول مهندسی جزیئات درحکم درصدی از زمان برنامه ریزی شده

9
برآورد پارامترها و توانایی انجام

 مهندسی ارزش
میزان وابستگی به آژانس های خارجی به منظور انجام مهندسی ارزش طی پنج سال اخیر

10
توانمندی تضمین کیفیت، بازرسی و کنترل 

موجودی

شاخص انتشار آلودگی

میزان جامعیت ابزارهای کنترل و مراقبت آلودگی

گردش مالی موجودی ها

11
توانمندی برنامه ریزی تولید و زمان بندی تجهیزات 

و زمان بندی فعالیت های تعمیرات و نگه داری
میزان نفر ـ ساعت صرف شده برای انجام فعالیت های تعمیرات و نگه داری

12
توانمندی رفع عیب و نقص و نگه داری و تعمیرات 

پیشگیرانه معمولی و تعمیر خرابی ها

شاخص پیچیدگی تعمیرات و نگه داری

میزان وابستگی

13
اعالم قیمت یا مزایده و مذاکره درباره شرایط 

فروش کاال یا خدمت
افزایش درصد در میزان فروش خدمت

14
توانمندی عرضه محصول و خدمت به مشتریان 

با هر تماس
میانگین شاخص کیفیت عرضه به صورت تجمیعی

15
توانمندی طرح ریزی، نظارت و هماهنگی 

فعالیت های بازاریابی و فروش

میزان هزینه اضافی برای طرح های بزرگ تبلیغاتی طی پنج سال اخیر
 درحکم درصدی از بودجه بندی

درآمد واقعی درحکم نسبتی از درآمد رنامه ریزی شده

میانگین تأخیر در پرداخت ها
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شاخص بررسیمعیارردیف

16
توانمندی تشخیص مسائل و اقدامات اصالحی
 ) شامل تعمیر،نگه داری،جایگزینی یا تعویض(

شاخص میانگین بازیابی سیستم

17
توانمندی فراهم کردن پیشنهاد امکانات رفاهی 

به مشتریان

درصد مشتریانی که به امکانات رفاهی نیازمندند

سطح پیچیدگی خدمات رفاهی فراهم شده

18
توانمندی هدایت تحقیقات برای تعیین و نظارت 
بر نیازها و خواسته های مشتریان و تعیین سطوح 

رضایت مندی برای تعیین استانداردها

میزان تضمین خدمات

سطح رضایت مشتریان

19
توانمندی شناسایی، ارزیابی و مذاکره و 

قطعی کردن شرایط اکتساب فّناوری

تعداد قراردادهای اصلی که فعالیت های اکتساب فّناوری بدون دریافت کمک خارجی طی پنج سال 
اخیر صورت گرفته است.

جامعیت دیتابیس برای بهره برداری از فّناوری های مرتبط

میزان وابستگی در انجام فعالیت های قراردادی

20
توانمندی شناسایی، ارزیابی و مذاکره و قطعی 

کردن شرایط اکتساب مواد خام، تسهیالت 
حمایتی، قطعات یدکی و مصرفی

درصد قراردادهای اصلی که فعالیت های اکتساب فّناوری برای مواد خام، تسهیالت حمایتی و مواد 
مصرفی بدون دریافت کمک خارجی تنظیم شده است.

جامعیت دیتابیس فّناورانه ای

میزان وابستگی برای تهیه و تدارک مواد خام، تسهیالت حمایتی و مواد مصرفی

21
توانمندی شناسایی، ارزیابی و مذاکره و قطعی 

کردن شرایط تأمین اعتبار مالی

درصد بسته های پیشنهادی مالی شناسایی شده، ارزیابی شده و مذاکره شده بدون دریافت حمایت 
خارجی طی پنج سال اخیر

میزان وابستگی برای تأمین مالی

توانمندی تدوین برنامه ریزی آموزش22
میانگین ساعات آموزش به ازای هر نفر در سال

میزان وابستگی به فعالیت های آموزشی مختلف

توانمندی برنامه ریزی راهبردی23
میانگین قیمت هر اتاق بر مبنای حاشیه هزینه در بلندمدت

جایگاه هتل در مسیر پیشرفت راهبردی فّناورانه ای

توانمندی شبکه سازی و پشتیبانی24

میزان کامپیوتری کردن 

میزان اطمینان به سیستم اطالعاتی

سطح شبکه سازی میان هتل و آژانس های خارجی

میزان درآمد حاصل از فروش فّناوری به منزله درصدی از مجموع درآمد ساالنه هتلتوانمندی فروش فّناوری25

26
توانمندی حفظ سطح باالی امنیتی و 

ایمنی

تعداد مرگ ومیر به ازای هر 10 هزار نفر در سال

تعداد جراحات به ازای هر 1000 نفر در سال

تعداد روزهای کاری ازدست رفته به ازای هر 1000 کارمند در سال

سطح برنامه آموزشی برای حفظ ایمنی و امنیت

27
توانمندی ارائه خدمات متمایز به منظور 

رفاه مشتریان
سطح ارائه خدمات مطلوب و متمایز به نسبت هتل های دیگر در راستای افزایش سطح مطلوبیت 

در نگاه مشتری
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توانمندی تصمیم گیری و اجرا28
میزان اختیار در تصمیم گیری

میزان مشارکت در برنامه ریزی اقدام محور

29
توانمندی یکپارچه سازی فعالیت های 

سازمان

اثربخشی ارتباطات و اطالعات

اثربخشی تبادل اطالعات مدیریت عالی

30
توانمندی آموزش نیروی انسانی در زمینه 

برخورد با مشتری
میزان وابستگی تنظیم محتوای آموزشی در زمینه برخورد با مشتری و القای حس عزت نفس و 

آرامش به مشتری

جمع بندی و نتيجه گيری
اولویت بنــدی  و  شناســایی  هــدف  بــا  حاضــر،  پژوهــش 

ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــدی فّناوران ــی توانمن ــاخص های ارزیاب ش

ــه  ــاخص، ک ــایی 32 ش ــوع و شناس ــات موض ــرور ادبی ــس از م پ

ــه طراحــی  ویژگی هــای دقیــق شــاخص های عملکــرد را داشــتند، ب

ــرگان  ــد. خب پرســش نامه ای براســاس 32 شــاخص مذکــور پرداختن

روایــی آن را تأییــد کردنــد و درنهایــت تعــداد 80 پرســش نامه 

ــاری  ــه آم ــد. جامع ــع آوری ش ــع و جم ــش توزی ــه پژوه در جامع

بررسی شــده نیــز، شــامل کارشناســان و مدیــران صنعــت هتــل داری 

و هتل هــای زنجیــره ای پارســیان اســتان تهــران اســت. پــس از 

ــاخ  ــق آزمــون آلفــای کرونب ــی پرســش نامه از طری ــان از پایای اطمین

ــل  ــام تحلی ــرای انج ــا ب ــبت داده ه ــان از مناس ــن اطمین و همچنی

عاملــی بــه کمــک شــاخص کــی ام او و آزمــون بارتلــت، بــه تحلیــل 

ــاخص  ــه و 31 ش ــت آمده پرداخت ــای به دس ــافی داده ه ــی اکتش عامل

بــار  براســاس  و  دســته بندی  عامــل   8 قالــب  در  مطالعه شــده 

ــه  ــا توج ــی ب ــن ارزیاب ــپس ای ــدند. س ــدی ش ــان اولویت بن عاملی ش

ــای  ــردآوری داده ه ــور گ ــل و به منظ ــر هت ــال حاض ــرایط ح ــه ش ب

ــاخص ها  ــی ش ــی تطبیق ــس از بررس ــت و پ ــورت گرف ــی ص واقع

ــوی  ــاخص ها، الگ ــن ش ــی ای ــای ارزیاب ــان معیاره ــن بی و همچنی

ــد. ــی ش ــل طراح ــه هت ــدی فّناوران ــی توانمن ارزیاب

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه اولویت بنــدی 

شــاخص های ارزیابــی توانمنــدی فّناورانــه در هتل هــای زنجیــره ای 

ــه  ــا ب ــه آی ــت و این ک ــورت اس ــه ص ــه چ ــران ب ــتان ته ــیان اس پارس

ــر و  ــا خی ــود ی ــت داده می ش ــاخص اهمی ــر ش ــه ه ــی ب ــزان کاف می

ــاخص های  ــی ش ــی و ارزیاب ــرای بررس ــی را ب ــت معیارهای درنهای

ــد.  ــان می کن ــر بی مدنظ

ــد  ــر عبارت ان ــش حاض ــای پژوه ــکالت و محدودیت ه مش

ــت  ــه عل ــگری ب ــوالت گردش ــی محص ــت ارزیاب ــدان قابلی از: فق

ــط  ــی مرتب ــع فارس ــدان مناب ــا فق ــود ی ــا، کمب ــودن آن ه غیرملموس ب

ــوع  ــودن موض ــط، جدیدب ــی الزم و مرتب ــوابق پژوهش ــود س و کمب

در ســطح بین المللــی و کمبــود مســیرهای ارتباطــی مؤثــر بــا 

ــت. ــوده اس ــه ب ــای مربوط ــان حوزه ه متخصص

ــی  ــه داری و حمایت ــت نگ ــه قابلی ــل اول، ک ــدول 6 عام ــاس ج براس

اســت، باالتریــن اولویــت را کســب کــرده اســت و از میــان 

ــره  ــده و مذاک ــا مزای ــت ی ــالم قیم ــل، اع ــن عام ــاخص های ای ش

ــدی  ــن توانمن ــت و همچنی ــا خدم ــروش کاال ی ــرایط ف ــاره ش درب

و  بازاریابــی  فعالیت هــای  هماهنگــی  و  نظــارت  طرح ریــزی، 

ــد.  ــی را دارن ــار عامل ــن ب ــروش، باالتری ف

پیشــنهادها: بــا اســتفاده از نتایــج پژوهــش حاضــر، بــه 

ــا  ــه ب ــود ک ــنهاد می ش ــران پیش ــیان ته ــره ای پارس ــای زنجی هتل ه

توجــه بــه اولویت بنــدی شــاخص های ارزیابــی توانمندی هــای 

فّناورانــه، تمرکــز خــود را بــر شــاخص های بــا اولویــت بــاال 

بــرای تدویــن سیاســت های آینــده و ارزیابــی فّنــاوری خــود و 

ــازی  ــد و در توانمندس ــرار ده ــاوری ق ــرد فّن ــن راهب ــن تدوی همچنی

ــن  ــد. همچنی ــالش کن ــاخص ها ت ــن ش ــت ای ــب اولوی ــود به ترتی خ

ــی  ــه خودارزیاب ــدول 12، ب ــی در ج ــای بررس ــه معیاره ــه ب ــا توج ب

ــد. ــدام کن ــود اق ــاخص های موج ــاره ش درب

منابع:
آذر، عــادل و مؤمنــی، منصــور )1390(. آمــار و کاربــرد آن در 

ــوم انســانی  ــب عل ــن کت مدیریــت. ســازمان مطالعــه و تدوی

دانشــگاه ها )ســمت(، تهــران.

کالن  سیاســت های  تطبیقــی  بررســی   .)1390( هنــری  ارگاس، 

فّنــاوری و نظام هــای پژوهشــی آموزشــی در کشــورهای 

عمــده صنعتــی، ترجمــه عقیــل ملکی فــر و دیگــران، تهــران: 

ــی. ــع دفاع ــی صنای ــی و تحقیقات ــه آموزش مؤسس

ــه  ــاوری، ترجم ــی فّن ــی و پیش بین ــت )1392(. ارزیاب ــراون، ارنس ب

علیرضــا بوشــهری و دیگــران، تهــران: انتشــارات کرانــه علــم.

ــرکت  ــه در ش ــدی فّناوران ــی توانمن ــد )1387(. ارزیاب ــی، حمی بزرگ

پایان نامــه کارشناســی ارشــد مدیریــت  ایــران خــودرو. 

ــی  ــه طباطبای ــگاه عالم ــاوری، دانش فّن

حســنی اصفهانــی، کامبیــز )1389(. بررســی توانمنــدی فّنــاوری در 

ایجــاد تــوان رقابتــی، پایان نامــه کارشناســی ارشــد مدیریــت 

فّنــاوری، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات.
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فّناورانــه  قابلیت هــای  ارزیابــی   .)1385( اشــکان  حق بیــن، 

پایان نامــه  بــرق،  و  آب  صنعــت  مشــاور  شــرکت های 

کارشناســی ارشــد مدیریــت فّنــاوری، دانشــگاه عالمــه 

طباطبائــی.

خاکــی، غالمرضــا )1392(. روش تحقیــق بــا رویکــردی بــه 

بازتــاب. انتشــارات  تهــران:  پایان نامه نویســی. 

ــی  ــه ارزیاب ــبکتکین )1395(. مقال ــفقت، س ــاس و ش ــه، عب خمس

ــوی  ــا الگ ــزی ب ــع فل ــه در صنای ــدی فّناوران ــطوح توانمن س

ــه )تحقیــق مــوردی: ســازه های فلــزی یاســان(.  ــاز فّناوران نی

ــران. ــاوری. ته ــت فّن ــی مدیری ــس بین الملل ــن کنفران دهمی

ــه در  ــدی فّناوران ــطح توانمن ــی س ــا )1390(. ارزیاب ــتمی، ثری رس

ــس  ــن کنفران ــاکو. پنجمی ــاز ایس ــای مج ــبکه نمایندگی ه ش

ــران. ــاوری. ته ــت فّن ــی مدیری بین الملل

رفیعــی، مهشــید )1392(. ارزیابــی ســطح فّنــاوری مونتــاژ ســواری 

ســمند )تزئینــات داخلــی( و تعییــن شــکاف فّناورانــه. 

ــگاه  ــی، دانش ــت صنعت ــد مدیری ــی ارش ــه کارشناس پایان نام

ــی. ــه طباطبائ عالم

شــکاف  تحلیــل  و  ارزیابــی   .)1390( مریــم  ریحانــی، 

ــی.  ــیمی نیل ــده ش ــرکت پدی ــه در ش ــای فّناوران توانمندی ه

ــگاه  ــاوری، دانش ــت فّن ــد مدیری ــی ارش ــه کارشناس پایان نام

آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات.

ســکاران، اومــا )1391(. روش هــای تحقیــق در مدیریــت. ترجمــه 

محمــد صائبــی و محمــود شــیرازی، تهــران: مؤسســه عالــی 

ــزی. ــت و برنامه ری ــش مدیری ــوزش و پژوه آم

شــفقت، ســبکتکین )1394(. ارزیابــی ســطوح توانمنــدی فّناورانــه 

در صنایــع فلــزی بــا الگــوی نیــاز فّناورانــه )تحقیــق مــوردی 

ــد،  ــی ارش ــه کارشناس ــان(، پایان نام ــزی یاس ــازه های فل س
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